.

אַלטער קאַציזנע
דער שידוך אין פּאַרטשעװ
בײם אַנטיקװאַר אופֿן בױדעם.
אױף דער פּראָװינץ איז אַזױ װי ַ
פּרוּװט נישט אָפּטײלען דאָס שײנס פֿון דעם שימל .אײנס אין דעם
אַרײנגעװאַקסן .אין דעם איז דער חן.
אַנדערן איז ַ
אין קלײנעם אַלקערן זיצט רחלע אַ פֿאַרביטערטע און קנײטשט אין
די פֿינגער דאָס קאָראָנקענען-שירצל  --דעם גאַנצן שבת אירן .זי
בײ זיך אַרױסצוגײן פֿון דאַנען אין דער גרױסער
קאָן נישט פּױעלן ַ
שטוב ,װוּ אינדערװאָכן איז דעם פֿעטערס װאַרשטאַט און שבת --
דאָס עס-צימער.
דאָרט זיצן איצט די געסט ,די מחותּנים צוזאַמען מיטן פֿעטער בערל
און די מומע שפּרינצטע ,קנאַקן ארץ-ישׂראל-ניסלעך און רעדן װעגן
די פּאָר הונדערט קערבלעך נדן ,װעלכע דער פֿעטער האַלט נאָך
דערװײל שטאַרק פֿאַרקװעטשט.
ַ
דער חתן האָט אָנגעקוקט די גרינע סחורה ,װאָס מען האָט אים
אָנגעבאָטן  --דעם פֿעטערס יונגערע טאָכטער גנענדל ,און
זײן טאַטן  --דעם מחותּן  --אין האָריקן אױער
אַרײנגערעדט צו ַ
ַ
אַרײן:
ַ
זײן אַ הונדערטער!
 -ש'קשה ,טאַטע! דער ייִ ד מאָג מוסיף ַבײם פֿעטער בערל ציט זיך עס װי פֿון פּעך .ער צעברעכט אַ ניסל
און ַ
גאַנץ געלאַסן און גאַנץ אומגעלומפּערט ,פֿאָרזיכטיק טראָגט ער צו
זײן לעדערנעם עקשנותדיקן קאַרק
דעם יאָדער צום מױל און אױף ַ
מיט
אָנגעשריבן
איז
געקעסטלטע קנײטשעלעך:
-האָבן זיך אָנגעזעצט אױף מיר ,סיבירניקעס :גיב און גיב! פֿון װאַןזאָל איך נעמען? פֿון פֿינגער אױסברעכן  --װאָס?

װאָרום חוץ דעם ,װאָס פֿעטער בערל איז אַ קמצן ,װײסט זי ,רחלע,
דרײער .און נישט אײן מאָל
אַז ער האָט טאַקע נישט קײן איבעריקן ַ
האָט זיך איר אין האַלדז געשטעלט דאָס ביסן ברױט ,װאָס זי עסט
בײ אים אין װאַרשטאַט ,באַנײט
בײם פֿעטער ,כאָטש זי אַרבעט ַ
ַ
לעכלעך.
אמת ,פֿון פֿינגער װעט ער טאַקע נישט אױסברעכן .ער װעט דאָך
זײן גנענדלען פֿאַרזעסן װערן .גענוג האָט ער זיך
אָבער נישט לאָזן ַ
זײן עלטערער טאָכטער ,בלימעלע ,װאָס איז ,נעבעך,
אָנגעליטן פֿון ַ
אַרײן אין די יאָרן און קױם פֿאַר אַ מציאה געפּאַקט אַ יאַדעשליװן
ַ
]אַסטמעטישן[ אַלמן אַ קאָלעקטאָר פֿון לאָטערײ-צעטלעך .האָסטו
געהערט אַ פּרנסה :לאָטערײ-צעטלעך?
אַרײנבאַקומען
אַ קערבל אַרױף ,אַ קערבל אַראָפּ ,אַבי נאָר מען האָט ַ
אַרײן און דערצו נאָך ,װי מען שמועסט ,אַ בחור
דעם בחור אין שטוב ַ
אַ פֿאַרדינער!
און גנענדל דאַרף טאַקע ,נעבעך ,אַ חתן  --אַז אײן גאָט זאָל זיך
דערבאַרעמען .זי װײסט ,נישקשה ,אַלײן ,אַז זי איז אַ גרינע ,אַ
צעקראָכענע ,מיט אונטערגעהאַקטע אױגן און שיטערע צײן .און אַז
זי קוקט זיך נאָר אָן אין שפּיגל  --װערט זי אַ פֿאַרציטערטע :װער
װעט זיך דען קװאַפּען אױף אַזױנע? ברענט טאַקע אױף איר די הױט,
לײב אירן שלאָגט אַ שטענדיקע היץ .רחלע איז אַמאָל
פֿון מאָגערן ַ
מיט איר געשלאָפֿן ,איז זי ַרױסגעשפּרונגען פֿון בעט ,װי פֿון אַ באַק-
אױװן.
נישקשה! אַזאַ גנענדל װעט נישט פֿאַרזעסן װערן; זי װעט כאַפּן אַ
נבײסן אין אים
אײ ַ
חתן איבער גװאַלד .אין מיטן מאַרק װעט זי זיך ַ
מיט די נעגל און נישט אָפּלאָזן .און דעם פֿעטערס פֿאַרקװעטשטע
פּאָר הונדערטער ,אַזעלכע פֿאַרקװעטשטע ,אַז זײ װײנען אַזש  --זײ
װעלן שױן ,מיט מזל ,אונטערפֿירן צו דער חופּה.
ביטער איז ,נעבעך ,איר ,רחלען דער יתומה ,װאָס דאַרף זיך
זײן אַן
אױפֿהאַלטן אױף דעם קאַרגן פֿעטערס לאַסקעס און ַ
איבעריק מױל צום טיש! װאָס װעט שױן דאָ העלפֿן דער גאַנצער
אָנזען אירער ,די שלאַנקע פֿיגור ,די שװערע צעפּ און אַכצן
בליִ יענדיקע יאָר אױף אירע אַקסלען ,אַז זי מעג זיך ריכטן אױף

בלימעלעס מערכה  --פֿאַרזעסן צו װערן .װאָרום װער װעט דען נעמען
אַ יתומה װי זי שטײט און גײט ,אָן אַ גראָשן נדן?
הײנט אַ טאָפּלט פֿאַרשטערטן שבת .לא די װאָס עס
רחלע האָט ַ
פּײניקן זי די מחשבֿות ,אַז זי איז פֿאַרמשפּט פֿאַרזעסן צו װערן,
ַ
דאַרף זי נאָך שטיקן זיך אין אַלקערל ,װי אַ פֿאַרמשפּטע אין דער
תּפֿיסה!
דורכגעשלײכט
ַ
אמת ,די מומע שפּרינצע האָט זיך שױן אַ פּאָר מאָל
דורכן פֿינסטערן קאָרידאָר ,װאָס איז איצט ,לכּבֿוד שבת ,ענג
פֿאַרשטעלט מיט אַלע װאָכעדיקע בעבעכעס פֿון װאַרשטאַט און
אױסלאָדנדיק איר האַרץ אױף דער מסוכּנדיקער ענגשאַפֿט ,האָט זי
אַרײן:
שױן אַ פּאָר מאָל געעפֿנט די טיר צו רחלע אין אַלקערל ַ
-װאָס זיצטו עפּעס ,רחטשע ,װי אַ שיף מיט זױערמילך װאָלט דיראַרײן אין שטוב ,װעסטו דיך אונטערלענען דאָס
ַ
אונטערגײן? קום
האַרץ.
אָבער אין אירע רײד ,אין אירע אױסגעבלײכטע אױגן ,אין אירע
צוזאַמענגעצױגענע געדיכטע ברעמען ,װאָס האָבן דעם אױסזען פֿון אַ
פּאָר פֿינסטערע װאָנצעס ,האָט רחלע געהערט און געזען אײן
דערשראָקענע בקשה :װעסט דאָך מיך נישט אומגליקלעך מאַכן,
מײן סחורה ,װען דו
מײדל! װאָרום װוּ װעל איך זיך אַהינטון מיט ַ
באַװײזן פֿאַר די מחותּנים?
ַ
װעסט זיך
און אַז רחלע האָט דער מומען נישט געענטפֿערט ,האָט יענע פֿעסט
זײט:
צוגעמאַכט די טיר ,ברומענדיק פֿון יענער ַ
-אַז מען האָדעװעט אַ שׂונא אין שטוב!האָט זיך אין רחלען אױפֿגעהױבן אַ פּראָטעסט  --אַ האַרטער קנױל
אַזאַ ,װאָס האָט צוגעשלאָגן פֿריִ ער צום האַרצן ,אַז עס האָט
אָנגעהױבן שטאַרק צו קלאַפּן און נאַכהער צום האַלדז ,אָז דאָס
בלוט איז איר צוגעפֿאַלן צום פּנים.
גלײכן! עס פּאַסט מיר
אײער ַ
-אַװדאי אַזױ! אַװדאי בין איך נישט ַבײ אײן טיש מיט די פֿערדהענדלער,
טאַקיש נישט צו זעצן זיך ַ

אײערע!
קצבֿים און װײסט זײ דאָרט דער גוטער יאָר  --די מחותּנים ַ
איך בין רחלע ,בין איך! און אַז יאָ אַזױ ,װעל איך מיר טאַקיש
אַרױסגײן ַביסל שפּאַצירן ,װעל איך מיר! און זאָלן זײ מיר נאָכקוקן,
מײן עסק! איך האָב זײ אין דרערד!
אײערע! ַ
די מחותּנים ַ
מיטן פֿאַררױכערטן שפּיגל ,װאָס איז אַראָפּגעהאָנגען קרום ,שיעור
נישט פֿון אונטערן סופֿיט ,האָט רחלע געלעבט בשלום .זײ פֿלעגן זיך
אײנע די אַנדערע ליב האָבן צו זאָגן שטילע קאָמפּלימענטן .װען זי
האָט זיך אױפֿגעשטעלט אין איר פֿולן שלאַנקן װוּקס  --אַ בױגעװדיק
זײן פֿאַררױכערט
יונג בײמל ,און צום שפּיגל אַרױפֿגעשמײכלט ,איז ַ
פֿרײנטלעך געעטשט,
פּנים אַזש ליכטיקער געװאָרן און ער האָט איר ַ
װי זי זאָל אָנטון אױף די אַקסל דעם בלאַס-ראָזן װלוטשקענעם
שאַל ,און װי זי זאָל איבער אים די מאַטע שװאַרצע צעפּ פֿאַרװאַרפֿן,
אױסגלײכן און אױסגלעטן איר צעקנײטשטן
ַ
װי אַזױ זי זאָל
קאָראָנקענעם שירצל.
זי האָט אים אַלץ געפֿאָלגט און געבליבן מיט זיך צופֿרידן.
בײ זיך
-װאָרום  --אַ קרענק זאָלן זײ זען ,אַז זי ,רחלע ,איז ַאַראָפּגעפֿאַלן .זי װעט דורכגײן דעם עס-צימער מיט אַן
אױפֿגעהױבענעם קאָפּ.
בײ איר איצט צוזאַמענגעצױגן
בײ דער מומען ,האָבן זיך ַ
פּונקט װי ַ
די געדיכטע ברעמען ,אָבער אױף איר פּנים פֿון "בלוט-און-מילך"
האָבן די שװאַרצע ברעמען געהאַט דעם זיבעטן חן.
זי האָט זיך אַ קלײן ביסעלע אָנגעביסן די גראָבלעכע ליפּן ,כאָטש זײ
זענען אַזױ אױך געװען פֿריש גענוג ,געמאַכט אַ באַשײדענע מינע פֿון
גערודפֿטן אומשולד און געלאָזט זיך שװעבן װי אַ פּאַװע דורכן
קאָרידאָר און דורכן עס-זימער מיט דעם אײנציקן געדאַנק:
אײך אין דרערד.
-איך בין מיר רחלע ,איך האָב ַפֿאַרבײ דעם לאַנגן טיש מיט די געסט  --די
ַ
זי האָט דורכגעשװעבט
װײזט אױס ,מען האָט זי באַמערקט .אָהאָ ,נאָך װי
מחותּנים אוןַ ,
באַמערקט! דער טומלדיקער שמועס האָט זיך איבערגעהאַקט,
װײלע .אָט די שטילקײט האָט זי
ס'איז געװאָרן שאַ-שטיל אױף אַ ַ

נאָכבאַגלײט ביז צו דער פֿירהױז מיט דער גלעזענער טיר אױף דער
גאַס .אָבער רחלע האָט זיך אױף קײנעם נישט אומגעקוקט און
קײנעם נישט געזען.
אופֿן גאַניק האָט זי זיך אָנגעשטױסן אױף גנענדלען די כּלה .יענע איז
געװען אַזױ פֿאַרעסקט ,אַז אַפֿילו די גרינקײט איז פֿון איר פּנים
פֿאַרשװוּנדן און אױף די באַקן האָט אַרױסגעזעצט אַ בלאַס-ראָזער
כּלה-חן.
בײ איר טעמפּ געקלונגען אײנע אָן די
אונטער דער פֿאַטשײלע האָבן ַ
בײ
אַנדערע עטלעכע פֿלאַשן ביר ,װעלכע זי האָט אַרױסבאַקומען ַ
נאָטע-בערן דורך דער הינטערטיר .און זײ איצט אָפּגעהיט אין
פֿאַרבאָרגעניש פֿון די שומרי-שבת אױגן ,טאַקע נאָר צוליב איר כּלה-
שטאַנד האָט נאָטע-בער געבראָכן דעם פּרינציפּ :שבת אַפֿילו אױף
באָרג נישט אַרױסצוגעבן .איז גנענדל די כּלה איצט געװען פֿאַרריסן
בײ זיך ,מיט דער האַנט נישט צו דערלאַנגען .רחלען האָט די כּלה
ַ
אַזױ גוט װי נישט באַמערקט ,אָדער געמאַכט זיך נישט באַמערקן.
פֿרײנדלעכער
שױן הינטן אַרום האָט זי איר צוגעװאָרפֿן אַ בליק פֿון ַ
פֿאַראַכטונג און כּמעט מיט פֿאַרגעניגן אַ פֿרעג געטון:
-װאָס עפּעס אַװעקגײן אין מיטן דרינען?אָבער רחלע האָט שױן שטאָלץ געשפּאַנט אין איר ראָזן שאַל און
גלאַנציקע לעטשלעך איבערן לײדיקן מאַרק און ס'איז נישט געװען
װער עס זאָל איר חן באַװוּנדערן :איבערן לײדיקן מאַרק האָט זיך
נאָר אַרומגעדרײט אַ האָן מיט עטלעכע הינער .די קראָמען אַרום
האָבן געשלאָפֿן מיט צוגעמאַכטע אױגן זײער שבתדיקן שלאָף.
אופֿן שאָסײ אונטער די בױמער האָט רחלע געטראָפֿן אירע חבֿרטעס
נײעם
און אַרומשפּאַצירט מיט זײ אַ רעכטע פּאָר שעהען .מיטן ַ
שידוך האָט שױן געקלונגען דאָס שטעטל און די חבֿרטעס זענען
נײגעריק צו זען חתן-כּלה אױף זײער ערשטן שפּאַציר .אױך
געװען ַ
רחלע האָט געװאַרט אױף גנענדלען מיט איר חתן ,אָבער בלױז כּדי צו
באַװײזן ,אַז זי קוקט זיך אַפֿילו נישט אום אױף זײ ,אַז זײ גײען איר
ַ
נישט אָן ....זי איז רחלע .זי גײט זיך שפּאַצירן מיט אירע חבֿרטעס.

אָבער אופֿן שאָסײ ,װוּ כּמעט דאָס גאַנצע שטעטל יונגװאַרג האָבן
נײער זיװג נישט באַװיזן.
אױסגעשאָטן ,האָט זיך דער ַ
װען רחלע איז צוריקגעקומען אַ הײם ,האָט זי געטראָפֿן אין שטוב אַ
גאַנצע איבערקערעניש .פֿון די מאַנסבילן איז קײנער נישט געװען;
אַװדאי אַװעק אין בת-מדרש הערן דעם מגיד .אָבער אין דעם
טונקעלער נאָך-מנחה-שטילקײט פֿון דער גרױסער שבתדיקער שטוב
װײבער :די מומע שפּרינצע און די מחותּנתטע --
זענען געזעסן צװײ ַ
בײדע מיט פֿאַרלײגטע הענט ,בײדע אָנגעדראָלענע און געקוקט --
יעדע אין אַן אַנדערן פֿענסטער אַרױס .די כּלה גנענדלען האָט רחלע
געפֿונען אין אַלקערל ,טאַקע אױף אירס ,אױף רחלעס בעט,
אײנגענורעט מיטן קאָפּ אין קישן .די כּלה האָט געװײנט.
ַ
און אַז רחלע האָט זי פֿאָרזיכטיק אָנגערירט פֿאַרן אַקסל ,האָט די
כּלה זי אָפּגעשטױסן מיטן שטעכיקן עלבױגן און מיט אַזאַ האַסט
און שׂנאה ,װי זי װאָלט דעם מאָמענט אױסגעקוקט מי יודע װי לאַנג.
-אַװעק פֿון מיר!סטײטש! פֿאַרװאָס קומט
ַ
בײם האַרצן.
האָט עס רחלען פֿאַרדריקט ַ
פּײניקן? איז זי דען נישט אַװעק פֿון שטוב ,כּדי זיך צופֿיל
עס איר צו ַ
נישט װאַרפֿן אין די אױגן? אױ ,אַ ביטערע יתומה! אַ ביטערע יתומה!
אַרײנגעלאָפֿן צו דער
ַ
בײ די אױגן איז זי
מיטן קאָראָנקענעם שירצל ַ
שכנה הינטערן שפּאַנישן װענטל ,צו מלכּה-תירצען ,דערװיסן זיך
װאָס איז דאָ אַזױנס געשען.
און מלכּה-תירצע די מילכיקערן ,װאָס האָט זיך אָנגעשטעקט פֿון
סײ מיט אַ זױערער
סײ מיט אַ זױערן מילכיקן ריחַ ,
אירע בהמות ַ
בײ דער אײדעלער האַנט אַזש אין
קיעשער שטים ,האָט רחלען ַ
װײט
אַרײן אַװעקגעפֿירט און דאָס טירל פֿאַרקלאַפּט .און װי ַ
ַ
שטאַל
אַרײנגעטרובעט דער יתומה אין אױער די גאַנצע
ַ
מעגלעך שטיל,
געשעעניש.
טאַקי זי ,רחלע ,האָט אין דעם אַ חלק .זי איז חלילה נישט שולדיק,
עס האָט זיך געמאַכט אַזױ :די מחותּנים האָבן געװאָרפֿן אױף איר
אַן אױג ,בעת זי איז דורקגעגאַנגען דורכן עס-שטוב.

-װער איז די מױד?  --פֿרעגט דער האָריקער מחותּן.אָט אַ יתומה נעבעך  --ענטפֿערט פֿעטער בערל מיט אַ קרעכץ  --אַ
מײנער.
שװעסטערן-טאָכטער אירס ,דער ייִ דענעס ַ
מאַכט דער מחותּן:
-אַ מױד  --װי אַ צימעס!מאַכט די מחותּנתטע:
-טפֿו ,טפֿו! קײן בײז אױג זאָל איר נישט שאַטן! אַ פּאַרשױן!בײ דעם חתן:
פּלאַצט עס פּלוצלונג אַרױס ַ
בײ דער שװעסטער-טאָכטער װאָלט איך שױן
-װײסט ,טאַטע! ַגלײכע צװײ הונדערטער.
אײנגעגאַנגען אױף ַ
ַ
זײן האָריקן טאַטן אַ ביטערן
-אמת ,דער חתן האָט געכאַפּט פֿון ַפּסק.
-דו פּױער דו! דו בורילע אײנער! װאָס פֿאַר אַ סטאַטיק ,װאָס? אָבעראײנגעשפּאַרט :אױב גנענדל ,טאָ זאָל דער
דער חתן האָט זיך איצט ַ
זײן נאָך קן קערבלעך ....הענגט דער גאַנצער
טאַטע אירער מוסיף ַ
שידוך אױף אַ האָר.
איצט פֿילט זיך רחלע באַלױנט פֿאַר דער גאַנצער אָפּקומעניש אירער.
עס צעגײט איר ממש דאָס האַרץ אױף דער כּלה גנענדל ,דאָס
פֿרעמדע גראָבע מענטשן פֿאַרגיסן איר ,נעבעך ,אַזױ דאָס בלוט .אױף
דעם יונגנמאַן דעם חתן איז זי אש-להבֿה ,זי װאָלט אים מיט די
אײדעלע הענט די אױגן ממש אױסגעדראַפּעט.
-אַזאַ פֿערד-יונג! אַזאַ מאַרק-הענדלער! צו איר ,צו רחלען װיל ערזיך גאָר שדכנען! האָסטו געהערט! געטראָפֿן דאָס אָרט!
אין שטוב האָט זי זיך פֿאַררוקט אין אַ װינקעלע און איז אָפּגעזעסן
דעם אָװנט  --שטיל װי אַ טױב .מען האָט פֿון רחלען קײן פּיפּס נישט
געהערט ,כאָטש דאָס האַרץ האָט איר געפּישטשעט פֿון רחמנות ,פֿון

נצחון-געפֿיל און פֿון כּעס אױף די מחותּנים ,װאָס האָבן נאָך הבֿדלה
אױפֿגעבלעטערט זײער טומלדיקן שמועס װידער פֿון אלף-בית .דער
קײקעלעך פֿון אַ מידער טעמפּקײט
פֿעטער בערל האָט געמאַכט ַ
אָנגעקוקט די מחותּנים ,װי אַ הונט ,װאָס מען האַלט אים צום
זײן עקשנעסדיקער לעדערנער קאַרק
װינקל צוגעשפּאַרט .אָבער ַ
אונטערן קאַפּל האָט גערעדט קלאָרע דיבורים:
 -קן קערבלעך ....סיבירניקעס! װוּ זאָל איך זײ נעמען ,װוּ? פֿוןפֿינגער אױסברעכן?
עס האָט זיך אָנגערוקט די שפּעטע נאַכט מיט אַ טומלדיקער
ענגשאַפֿט אין שטוב .דאָס דינגעניש איז געבליבן שטעקן אױף אַ
פֿאַרבלײבן ביזן
ַ
טױטן פּונקט .אָבער די מחותּנים האָבן געזאָלט
גלײכן געלט
מאָנטאָגדיקן יריד ,טאָמער װעט זיך עפּעס מאַכן מיטן ַ
סײ איז מען
סײ-װיַ -
און מען װעט זיך אױסשלאָגן די הוצאות-הדרךַ .
געקומען מיט פֿערד און װאָגן אַזש פֿון הינטער לאָמזשע .דער פֿעטער
פֿאַרבלײבן .אַדרבא! אין די פּאָר
ַ
בערל האָט זײ אַלײן צוגערעדט צו
טעג קאָן זיך אַלץ איבערדרײען צום גוטן.
דעם פֿעטערס משפּחה מיט די מחותּנים האָבן זיך װי עס איז
אײנגעטײלט מיט די געלעגערס אין דער גרױסער שטוב און אין דער
ַ
שכנישער .גנענדל האָט אָפּגעטראָטן איר בעט פֿאַרן חתן און אַלײן
איז זי געגאַנגען שלאָפֿן צו רחלען ,אין אַלקערל .רחלע האָט די
אַרײנגענומען אין איר שמאָלן בעטל ,כאָטש
ַ
פֿאַרװאָגלטע כּלה גערן
זי איז נישט געװױנט געװען צו שלאָפֿן זאַלבענאַנד .זי האָט זיך
טאַקע באַלד אָפּגעקערט מיטן פּנים צו דער װאַנט .װי גרױס איז
נישט געװען איר רחמנות אױף גנענדלען ,האָט זי אָבער נישט
אַרײן ,נישט
ַ
געקאָנט צוהערן יענערס שטילן כליפּען אין קישן
געקאָנט קאַלטבלוטיק אַריבערטראָגן גנענדלס צוקן מיט די
שפּיציקע אַקסלען .פֿון די אַלע טרײסט-װערטער ,װאָס זי האָט
געהאַט פֿאַר גנענדלען צוגעגרײט ,איז גאָרנישט איבערגעבליבן .זי
האָט נישט געהאַט װאָס איר צו זאָגן.
זי האָט געפֿילט צו דער כּלה רחמנות און פֿאַראַכטונג .און זי איז
אײנגעשלאָפֿן מיט אַ שװער ,קלעפּיק געפֿיל ,װאָס האָט איר באַגלײט
ַ
אַרײן.
אין חלום ַ

האָט זיך רחלע טאַקע אױפֿגעכאַפּט מיט אַ ציטער ,פֿון אַ שלעכטע
אײנגעשמידט אין אַן ענגער ,אָנגעגליטער
חלום .עפּעס איז זי געלעגן ַ
טרונע און איבער אירע נאַקעטע פֿיס האָט אַרומשפּאַצירט אַ
גרױסער שטשור .מיט ברײט-אױפֿגעריסענע אױגן איז רחלע געלעגן
און נישט געװאַגט זיך אַ ריר צו טון ביז דער חלום װעט זיך אינגאַנצן
נישט אױסװעבן .זי איז געלעגן אין ענגשאַפֿט צו דער
צײט ,װאָס זי איז געשלאָפֿן װאָלט איר
װאַנטצוגעריקט ,װי פֿאַר דער ַ
שכנה פֿון בעט ,די כּלה גנענדל ,געװאָרן נאָך אַמאָל אַזױ ברײט .פֿון
לײב האָט געשלאָגן אַ שאַרפֿע היץ .די כּלה האָט ראַשיק-
גנענדלס ַ
שװער געעטעמט און געהאַלטן אין אײן ציטערן מיט אַ דראָבנעם
ציטער .און אָט פֿילט רחלע װידער װי איבער אירע נאַקעטע פֿיס,
פֿײכטער
העכער פֿאַר די קני װאָלט זיך אַרומגעשאַרט אַ ַ
אָפּגעקראָכענער שטשור.
שלײדער
ַ
מיט אַן עקל ,װאָס איז שטאַרקער װי שרעק האָט רחלע אַ
געטון די האַנט אירע אױף יענעם אָרט ,װוּ דער שטשור האָט זיך
געשאַרט און אָנגעכאַפּט ....אַ צװײטע האַנט ,אַ האָריקע מיט
האַרטע ,גראָבע פֿינגער.
אױף אַ רגע איז איר האַנט געבליבן אין טױט-חלשות צװישן די
אײנגעקלאַמערט .אין דער צװײטער רגע האָט
גראָבע האַרטע פֿינגער ַ
זיך אָבער רחלע אַ ריר געטון פֿון אָרט און די האַנט איז אַנטלאָפֿן.
רחלע האָט אין שרעק פֿאַרקװעטשט די אױגן און מורא געהאַט זײ
צו עפֿענען ,כאָטש אין אַלקער איז געװען שטאַרק-פֿינסטער .זי איז
פֿאַרטײעטן אָטעם
ַ
האַלב געזעסן מיטן פּנים צו דער װאַנט ,מיט אַ
און בלױז געהערט איר אײגענעם האַרץ-קלאַפּן .אױך די כּלה האָט
נישט געעטעמט און אױך די האַרטע האַנט ,װאָס האָט זיך
פֿאַרטײעט ערגעץ נאָענט.
ַ
אײזערנעם קװיטש געטון און פֿון
ענדלעך האָט דאָס בעט אַן ַ
צופֿוסנס האָט זיך אָפּגעטײלט אַ שװערע מאַסע .ס'איז פּלוצלינג
געװאָרן גראַמער.
רחלע האָט געהערט באָרװעסע טריט .זי האָט געהערט די טיר אַ
סקריפּע טון ,אין ענגן קאָרידאָר איז עפּעס אומגעפֿאַלן פֿון די
הילצערנע בעבעכעס און ס'איז געװאָרן שטיל .איצט האָט רחלע

װידער געהערט האַרט הינטער זיך גנענדלס פֿאַרשטיקטן כליפּען אין
אױסצושרײען אַ װאָרט .עפּעס
ַ
אַרײן .זי האָט מורא געהאַט
ַ
קישן
האָט זי זיך נעבלדיק אָנגעשטױסן װער דאָ איז געװען און זי האָט זיך
שװײגן האָט זי אױך נישט
ַ
געשעמט און עס האָט זיך געעקלט .אָבער
געקאָנט .ס'װאָלט דאָך אױסגעקומען ,אַז זי װײסט עפּעס און זי
פֿאַרבאָרגט עס ,אַז זי איז אַ שותּפֿטע צו דעם ,װאָס האָט
אַרײן.
אַרױסגערופֿן גנענדלס פֿריש געװײן אין קישן ַ
 -גנענדל! װאָס װײנסטו ,גנענדל?נאָר די כּלה איז זיך פֿאַרגאַנגען אין אַ שיפּען און אַ פּישטשען.
 -זי פֿרעגט נאָך! האָ-האָ-האָ! זי פֿרעגט נאָך! געמײנט :ער איזשװײג איך .ערשט :ער זוכט גאָר אירע פֿיס!
ַ
געקומען אַזױ אַביסל,
ער קריכט גאָר צו אירע פֿיס! צו דער שײנער רחלע! צו דער כּשרער
נשמהלע!
און אין צינישער אײפֿערזוכט נעמט די כּלה קאָפּען רחלען אין די
פֿיס.
-נאַ! נאַ! אָט האָסטו דיר! אָט האָסטו!אײנגעקאָרטשעט און שטיל געװײנט .עפּעס איז איר
רחלע האָט זיך ַ
װײל זי
אין דער רגע געװען קלאָר ,אַז זי איז טאַקע די שולדיקעַ ,
האָט חן אין דעם חתנס אױגן און זי איז װערט ,מען זאָל זי קאָפּען
איבער די שײנע פֿיס .און ס'איז איר שױן מער ניחה געװען דער
איצטיקער װײטיק ,אײדער דאָס עקלהאַפֿטע פּױזען פֿון יענעמס
האַרטער האַנט.
אײנס האָט זי אין איר האַרצן באַשלאָסן :זי װעט זיך בעטן צו אַ
אַרײנשמעקן צו דער מומען אַזױ לאַנג ,װי
חבֿרטע נעכטיקן און נישט ַ
די באַנדע מחותּנים איז דאָ הינען.
רחלע מיט גנענדלען האָבן זיך שטיל אױסגעװײנט ,אױסגעזידלט
אײנגעשלאָפֿן מיט אַ שׂנאה אין האַרצן אײנע
יעדערער פֿאַר זיך און ַ
לײבער באַהאָפֿטן אין דעם ענגן
צו דער אַנדערער און מיט די ַ
אײזערנעם בעט .פֿאַרטאָג האָט רחלען װידער אױסגעשטױסן פֿון
ַ

שלאָף אַ שרעק און עקל-געפֿיל .זי האָט לאַנגזאַם אױסגעדרײט דעם
לײב האָט געשלאָגן אַ היץ --
קאָפּ צום גנענדלען .פֿון גנענדלס ַ
פֿאַרברענט צו װערן .זי האָט אָבער געעטעמט טיף און רויִ ק ,זי איז
געשלאָפֿן .אין אַלקער איז זיכער קײנער נישט געװען .אָבער רחלען
איז געװען מוראדיק ענג .זי האָט געפֿילט ,װי צװײ הײסע לאַנגען
װאָלטן זיך אַרומגעװיקלט אײנע אַרום אירע פֿיס ,די צװײטע
לײב .דאָס האָט זי גנענדל אַזױ
אונטער דער ברוסט ,אופֿן נאַקעטן ַ
אין שלאָף אַרומגעקלאַמערט און װי רחלע האָט זיך נישט באַמיט
אױסצודרײען ,איז זי אַלץ געבליבן אין יענערס הײסע נאַקעטע
אָרעמס.
גנענדל ,דו שלאָפֿסט? עס איז מיר ענג ,איך װער דערשטיקט....
אָבער גנענדל האָט רויִ ק און טיף געעטעמט .און װען רחלע האָט זיך
צוריק אָפּגעקערט צו דער װאַנט און שױן געהאַלטן אין דרעמלען,
האָט זי פּלוצלינג דערפֿילט אַ פֿאָרזיכטיקן קוש אופֿן נאַקעטן אַקסל.
דאָס האָט זי גנענדל געקושט.
דער יריד אין שטעטל האָט זיך אָנגעהױבן אין פֿריִ ען פֿרימאָרגן און
דאָ האָבן ערשט די חבֿרה מחותּנים אַרױסגעװיזן ,װאָס פֿאַר אַ
מאדימס אין האַנדל זײ זענען .יעדע האַלבע שעה האָט עמעצער פֿון
זײ געבראַכט צו שלעפּן אַן אַנדערע מציאה און זי אָפּגעלײגט אין
זײן װאַרשטאַט מיט
מיטן פֿון דער גרױסער שטוב .פֿעטער בערל מיט ַ
די פּאָר געזעלן און מיט די מײדלעך צו-הילף האָט שױן אָפּגעריכט
גלות אין אַ װינקל פֿון צימער פֿאַרשטופּט .און אין מיטן דער שטוב
איז געשטאַנען אַ שטױס פֿון הילצערנע עמערס און װײקשאַפֿן און
קינדערשע װעגעלעך ,װאָס די מחותּנים האָבן אַלץ אָנגעקױפֿט  --אַ
פֿײן-זױערלעך געשמעקט און
גאַנצע קראָם .דאָס רױע געהילץ האָט ַ
אַרײנגעלאָזט די
ַ
געבלאַנקט מיט נאַקעטקײט .אָבער אָט האָט זיך
מחותּנתטע מיט אַ גוי אין לאַפּטשעס און דער גוי האָט געשלעפּט
זײן פּעלצל אַ גאַנצן באַרג מיט קרענץ פֿון
אופֿן הױקער פֿון ַ
געטריקנטע שװאָמען .איז פּלוצלינג די גאַנצע שטוב פֿול געװאָרן מיט
אַ ריח פֿון נבֿלה .דער חתן אַלײן מיט אַ דורכגעשװיצט היטל איבער
די אױערן האָט געברענגט צושלעפּן אַ מעקענדיק געבונדן קעלבל
אופֿן קאַרק און זי אױך אָפּגעלײגט אין מיטן צימער .ביז פֿאַרנאַכט
איז אין שטוב שױן אַ האַלבער יריד .עס האָט זיך אַרױסגעװיזן ,אַז

װײל פֿון אַלע גליקן
פֿאָרן װעט מען ערשט קענען מאָרגן באַגינעןַ ,
האָט מען פֿאַרגעסן איבערצושמידן דאָס פֿערד ,װאָס האָט זיך דװקא
נײע פּאָדקעװעס.
גענײטיקט אין אַ פּאָר ַ
בערל האָט געקוקט אױף די מחותּנים מיט כּעס און דרך-ארץ .אי
זײן בעל-
דער כּעס אי דער דרך-ארץ האָבן בײדע געשטאַמט פֿון ַ
װײל אים האָט זיך געדוכט ,אַז די מחותּנים
מלאכהשער בטלנותַ ,
לײכטן קערבל .טאָ װאָס-זשע
װײסן די קונסט פֿון פֿאַרדינען דעם ַ
מאַטערן זײ אים? װאָס-זשע װילן זײ פֿון אים די דומם אױספּרעסן?
ס'איז אַ קלײניקײט צו זאָגן :צװײ הונדערט קערבלעך
אױסצוהאָרעװען מיט דער נאָדל!
באַנײט,
ַ
האָט טאַקע פֿעטער בערל דעם געשפּרעך װעגן נדן נישט
כאָטש דער שידוך האָט אים שױן איצט געשמעקט זײער און זײער.
די מחותּנים האָבן אױך אָנגענומען אַ מױל מיט װאַסער און דער
בײם װערן צו-נישט.
גאַנצער ענין האָט געהאַלטן ַ
גנענדל ,נאָך אָנגעטון אין האַלב-שבתדיקן ,אָבער אַ גרינע ,מיט
זײט,
אונטערגעשלאָגענע אױגן און אַ פֿאַרחלשטן גרעקל אױף דער ַ
איז געזעסן ,כאָטש גיס װאַסער אונטער איר ,נישט אױפֿגעהױבן די
אױגן ,נישט אופֿן חתן ,נישט אױף רחלען.
אין אָװנט האָט רחלע זיך געקליבן אַװעקצוגײן צו אַ חבֿרטע
גלײך
אַרײן אין אַלקערל עפּעס מיטנעמען ,אָבער ַ
ַ
נעכטיקן .זי איז
אַרײנגעלאָפֿן גנענדל און פֿאַרקײטלט די טיר.
נאָך איר איז ַ
 -גײסט טאַקע אַװעק ,רחלע? דו װילסט נישט לאָפֿן מיט מיר?רחלע האָט אָנגעבלאָזן די גראָבע ליפּלעך:
 -אַװדאי װיל איך נישט .אַז דו קאָפּעסט זיך ...אָבער די פֿאַרצװײפֿלטע כּלה איז איר געפֿאַלן אופֿן האַלדז.
 -אױ ,זאָל איך שטאַרבן! זאָלן מיר די פֿיס אָפּדאַרן ,רחלע! איך ביןגעװען משוגע .אַלע גײען אַװעק ,אַלע װאַרפֿן מיך אַװעק! צו װאָס לעב
איך נאָר אױף דער װעלט  --אַזאַ פֿאַרזעעניש!

רחלע האָט זיך איבערגענומען מיט רחמנות צו איר .זי האָט איר
געגלעט די פֿאַרחלשטע האָר און געװישט די טרערן פֿון די אױגן ,און
שטײף און הײס אַרומגענומען.
ַ
גנענדל האָט זי געהאַלטן
נײן  --האָט זיך רחלע געטראַכט  --גנענדל איז גאָרנישט קײן
פֿאַרזעעניש .זי איז מער נישט אױסגעדאַרט און אױסגעמוטשעט פֿון
געדאַנק ,אַז זי קאָן פֿאַרזעסן װערן .זי האָט אַפֿילו אַ מאָדנעם חן.
בײ איר שיטערע.
נאָר די צײן זענען ַ
זי האָט גנענדלען געװאָלט נאָך עפּעס זאָגן ,אָבער זי האָט קײן האַרץ
נישט געהאַט און זי האָט זיך געשעמט.
בײ דער נאַכט ,אײדער די מײדלעך זענען געגאַנגען שלאָפֿן ,האָבן זײ
ַ
לױט אַ שטילן אָפּמאַך אָנגעלײגט קאָטשערעס מיט לאָפּעטעס אין
קאָרידאָר ,אַז אױב דער חתן װעט זיך דערװעגן צו קומען ,זאָל ער
פֿריִ ער צעברעכן די הענט מיט די פֿיס .די טיר האָבן זײ פֿאַרקײטלט
און צוגערוקט דעם הױכן קופֿערט .דאַן ערשט האָבן זײ זיך געלײגט
שלאָפֿן.
אָבער קײן רויִ קע נאַכט איז רחלען נישט באַשערט געװען.
אײנגעשטעלט די װערע,
גלײך װי אין די איבעריקע צימערן האָט זיך ַ
ַ
כראָפּענדיקע רו ,האָט זיך פֿאַר רחלען אָנגעהױבן איבערחזרן דער
נעכטיקער גיהנום .איר האָט שױן שטאַרק פֿאַרדראָסן ,פֿאַרװאָס זי
האָט נאָכגעגעבן און געבליבן שלאָפֿן מיט גנענדלען .דאָס בעט איז
טאַקע פֿאַר צװײען צו-ענג ,אָבער װען גנענדל זאָל נישט האָבן אַזאַ
אומרויִ קן שלאָף....
זי האָט שױן רחלען אינגאַנצן צו דער װאַנט צוגעדריקט און מיט איר
לײב איז זי ,דוכט זיך ,גרײט אין איר זיך
הײסן ,דאַרן ַ
אַרײנצודריקן.
ַ
 -גנענדל! גנענדל! -װאָס? --ביסט אַזאַ הײסע!

 -און דו  --אַזאַ קאַלטע....און רחלע פֿילט ,װי טרוקענע ,הײסע ליפּן דריקן זיך צו צו איר
אַקסל ,פֿריִ ער פֿאָרזיכטיק ,בגנבֿה ,נאַכהער אַלץ טאַרקער,
עזותדיקער.
לײב אין דער מאַכט פֿון צװײ
און אָט איז שױן װידער איר ַ
ברענענדיקע שלאַנגען ,אַזױ װי נעכטן .גנענדל קלאַמערט זי אַרום
מיט דער האַנט און מיטן פֿוס.
 -גנענדל ,הערסט ,גנענדל! אַז דו װעסט מיך נישט לאָזן צורו ,װעלאיך גײן אױפֿװעקן די מומען .װעסטו האָבן אַ פֿינסטערן סוף!
באַפֿרײט און זי פֿילט ,װי גנענדל ליגט
ַ
װײלע װערט זי
אױף אַ ַ
אָפּגערוקט אין שטומער ציטערניש.
אָבער אַביסל שפּעטער מוז שױן רחלע אױפֿשפּרינגען פֿון בעט.
 -װאָס גײסטו טון ,רחלע?-עס עקלט מיך ,פֿאַרשטײסט? עס עקלט!רחלע פֿילט ,װי דאָס בלוט האָט איר צוגעשלאָגן צום פּנים פֿאַר
בושה.
די לופֿט איז אָנגעלאָדן מיט דעם נבֿלה-ריח פֿון דעם שטױס
געטריקנטע שװאָמען דאָרט אין דער גרױסער שטוב.
אָבער רחלען דוכט זיך ,אַז דער ריח זעצט פֿון בעט ,װוּ זי איז געלעגן
מיט גנענדלען ,אַז דאָס שלאָגט אַזאַ העסלעכער ריח פֿון גנענדלס
לײדנשאַפֿט.
לײב און װילדער ַ
ברענענדיק ַ
אײליק אָנגעצונדן דעם לאָמפּ און גענומען זיך אַרומדרײען
זי האָט ַ
איבערן אַלקערל אין איר קורץ העמדל און מיט בײדע הענט
אַרומגענומען זיך אַלײן.
אױסמײדן זיך אומצוקוקן אופֿן בעט .עס האָט זי
ַ
זי האָט געװאָלט
געשראָקן און געעקלט .עס האָט אָבער אױך געצױגן זיך אומצוקוקן.

און אַז זי האָט דערזען גנענדלען זיצן אופֿן בעט װי אַ שיכּורע ,מיט
אײנגעפֿאַלענע אױגן
אײנגעפֿאַלענע אױגן און אָט די ַ
אַן אָפֿן מױל און ַ
אײנגעביסן אין איר ,רחלס
מיט די זיס-װײנענדיקע עקשנות ַ
לײב און זיך
נאַקעטקײט ,האָט זי זיך פֿאַרשעמט אופֿן גאַנצן ַ
אײנגעקאָרטשעט.
ַ
גנענדל האָט געשטאַמלט:
 -פֿאַרשטײסטו כאָטש ,רחלע ,פֿאַרשטײסטו כאָטש?אײנגעצױגן אירע רונדע אַקסעל .עס האָט געשראָקן און
רחלע האָט ַ
געעקלט און איבלדיק געקיצלט פֿון גנענדלס בליק און װערטער,
אָבער פֿאַרשטאַנען האָט זי גאָר װײניק.
און גנענדל האָט גערעדט מיט אַ פֿאַרהאַקטן אָטעם:
פֿײנט געהאַט נעכטן ,אַז איך
פֿײנט געהאַט ,רחלע! אַזױ ַ
 -כ'האָב דיך ַמײנער!
מײנע הענט ....גאָט ַ
בין גרײט געװען צו דערװאַרגן דיך מיט ַ
פֿאַרװאָס קלעפּן דאָס אַלע צו דיר? פֿאַרװאָס האָבן זײ דיך ליב?
לײט ....דער מחותּן ,די מחותּנתטע .מײנסט כ'האָב
אַפֿילו עלטערע ַ
נישט געהערט? מײנסט איך האָב קײן שׂכל נישט? ....אַז איך בין
אָבער בלינד געװען ....כ'האָב נישט פֿאַרשטאַנען .נישט געזען ,רחלע,
װי שײן דו ביסט .נישט געװוּסט :װאָס איז שײנקײט .אַנטלױף נישט,
טרײב מיך נישט אַװעק .נײן ,גײ נישט ,גײ נישט װעקן די
ַ
רחלע!
מאַמע! אַז איך האָב דאָך דיך ליב .אַז איך װיל דאָך ....איך װיל דאָך
פֿאַר דיר כּורײם פֿאַלן....
און אין קלײנעם אַלקערל איז עפּעס געשען אַזױנס ,װאָס האָט נישט
געשטימט ,נישט מיט דער אָרעמער ענגשאַפֿט און נישט מיט דעם
שײן פֿון דעם פֿאַררױכערטן נאַפֿט-לאָמפּ:
קנאַפּן ַ
רחלע איז תּחילת אַרױפֿגעשפּרונגען אופֿן הױכן קופֿערט ,אין שרעק
פֿאַר גנענדלס כּורײם פֿאַלן .פּלוצלינג איז אין איר אָפּגעפֿאַלן די
שרעק ,איז זי געבליבן זיצן אופֿן קופֿערט ,די פֿיס פֿאַרװאָרפֿן אײנער
װײסער נאַקעטקײט און די
אױף דער אַנדערער ,אין זײער פֿולערַ ,
שװײגנדיק-רויִ קע,
ַ
הענט אױף דער ברוסט פֿאַרלײגט ,געבליבן זיצן אַ
װײסע מאַרמאָרנע פֿיגור .און
מײעסטעטישע און אַ שטרענגע ,װי אַ ַ
אַ ַ

גנענדל האָט זיך צו איר צוגעשאַרט אױף די קני ,אַרומגענומען אירע
פֿיס ,זיך געדריקט צו זײ מיט אירע הײסע ,אױפֿגערעגטע ברוסטן און
באַגאָסן זײ מיט טרערן.
 -װי אַ שײנע דו ביסט ,רחלע! װי אַ קאַלטע דו ביסט! האָט זיגעכליפּעט.
און רחלע האָט אַראָפּגעקוקט פֿון אױבן אַראָפּ אױף דער
פֿאַרפּײניקטער עלטערער מײדל ,װאָס האָט פֿאַרבלאָנדזשעט אין די
ַ
לײדנשאַפֿט און רחלעס האַרץ האָט זיך
דערנער פֿון איר אײגענער ַ
נישט אָפּגערופֿן .איר שרעק האָט זיך אױסגעװעבט .און דאָס געפֿיל
פֿון רחמנות און עקל ,װאָס האָבן זיך אַלץ שװאַכער געהױדעט אין
האַרצן ,זענען אױך לאַנגזאַם צערונען געװאָרן ,װי דער רױך פֿון אַ
פּאַפּיראָס.
איר האַרץ האָט איצט לאַנגזאַם אָנגעפֿילט אײן זיס געפֿיל פֿון
באַװוּסטזײן פֿון איר אײגענער
ַ
שטאָלץ און פֿון אױבערמאַכט ,פֿון
שײנקײט ,און װאָס אַרט עס איר ,װאָס אַ פֿרױ קניט פֿאַר איר װי
בײסנדיקע
פֿאַר אַ הײליק בילד און באַדעקט מיט הײסע ,כּמעט ַ
לײב? זי באַװיליקט צו לאָזן זיך קושן .פֿון אױבן
קושן איר קאַלט ַ
מײעסטעטיש,
אַראָפּ קוקט זי אױף דער אָרעמער כּלה ,שטרענג און ַ
װי זי װאָלט זי מיט אַ קעניגלעכע מתּנה באַשאָנקען.
-איך בין מיר רחלע ...און נישט די עקזאָטישע פּערפֿומען פֿון אַ פּאַריזער בודואַר דעמפֿן זיך
אױס אין דער אָנגעגליטער נאַכטיקער לופֿט ,און נישט די
פֿאַרכּישופֿטע בלומען פֿון אוראַלטן לעסבאָס האָבן געעפֿנט זײערע
בעכערס צו דער אױסטערלישער מיסטעריע.
פֿײכט ,װי די אָפּגעשונדענע פֿעל פֿון אַ נבֿלה ,הענגט אין
שװער און ַ
דער לופֿט דאָס געשמאַק פֿון געטריקנטע שװאַמען.
אָבער רחלע אַלײן פֿילט אים שױן נישט מער.
בײם אַנטיקװאַר אופֿן בױדעם.
אױף דער פּראָװינץ איז אַזױ װי ַ

